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PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES,
LÓGICAL, LINGUAGEM E APLICAÇÕES/EAD
M_I - Introdução ao Pensamento Computacional e Conceitos;
M_II - Ambientes de Ensino: Linguagem Python (Lista de Exercícios/MN)
M_III - Tomadas de decisões (Lista de
Exercícios/MN);
M_IV - Lógica da Programação (Lista Exercício/BMN);
M_V - Estruturas: laços, listas e fila (Lista de Exercícios/MN);
M-VI – Algoritmos Estruturados (lista de
Exercícios/BMN)
M_VII - Strings: dados textuais e matrizes (Lista de
Exercícios/A+V)
M_VIII - Funções e Bibliotecas (Lista de
Exercícios/BMN);
M_IX - Armazenamento de dados e arquivos (BMN);
M_X – Aplicações e Artefatos.

BOAS PRÁTICAS P/ PROGRAMAÇÃO
• ELABORAR LISTA DE EXERCÍCIO: Definir bem as
entras e saídas. Escrever o Algoritmos em uma
linguagem de representação (Fluxograma). Buscar
Funções e Bibliotecas
• USAR o Python para implementar o ALGORITIMO.
Incluir nome do programador, data e local.
• PESQUISAR Funções e Bibliotecas no
• TESTAR sempre o SEU Programa.

? O QUE SÃO FUNÇÕES ?


M_VIII - Funções e bibliotecas (Lista de Exercícios/BMN);

 Na programação, funções são blocos de código que realizam determinadas
tarefas que normalmente precisam ser executadas diversas vezes dentro
de uma aplicação. Quando surge essa necessidade, para que várias
instruções não precisem ser repetidas, elas são agrupadas em uma função,
à qual é dado um nome e que poderá ser chamada/executada em
diferentes partes do programa.

 TAREFA DE SALA DE AULA: Fazer o download do tutorial sobre Funções http://www.filosofiacienciaarte.org/attachments/article/1028/Func%
CC%A7o%CC%83es_Python.pdf

USO DE FUNÇÕES EM PYTHON

•

Chamadas de funções
Conversão entre tipos
Coerção entre tipos
Funções matemáticas
 Composição
Adicionando novas funções
Definições e uso
 Fluxo de execução
Parâmetros e argumentos
Variáveis e parâmetros são locais
 Diagramas da pilha
Funções com resultados
http://www.filosofiacienciaarte.org/attachments/article/1028/Fun
c%CC%A7o%CC%83es_Python.pdf

+ EXEMPLOS DE FUNÇÕES
A sintaxe de uma função é definida por três partes: nome, parâmetros e
corpo

 def hello(meu_nome):

print('Olá',meu_nome)
 hello('Fabio')
 Olá Fabio
 var_nome
 'Fabio'

+ EXEMPLOS DE FUNÇÕES
Testes estes simples exemplos:

1. def hello(meu_nome,idade):
2.
print('Olá',meu_nome,'\nSua idade é:',idade)
1. hello('Fabio',28)
2. Olá Fabio
3. Sua idade é:28

+ EXEMPLOS DE FUNÇÕES EM PYTHON (P3)
1. # Definir uma FUNÇÃO
2. # Funções usadas no Programa P3
3. # Benedito Medeiros Neto, FAC/UnB, 29/10/16
4. def order():
5.
print(" Would you like make you order? ")
6.
print("Please")
7. order()
8. def wait():
9.
print("Please! Wait 15 minutes")
10.wait()
11. def enjoy():
12. print("Enjoy your food")
13. enjoy()

+ FUNÇÕES
Funções nativas do Python (Favor testar as Funções do Python)

 maior_numero = max(1, 2, 3)
maior_letra = max('a', 'b', 'c')
 print(maior_numero)
 print(maior_letra)

Funções disponíveis em módulos

 import math
 exponencial = math.exp(3)
 print(exponencial)

LISTA DE EXERCÍCIO DO M_VIII
 EXERCÍCIO 8.1 – UMA SIMPLES CALCULADORA (4 OPERAÇÕES.
Usar funcões do Python.)

 EXERCÍCIO 8.2 – TRABALHANDO COM 2 FUÇÕES (Entrar com 3
Numeros, verificar se é um Triângulo, caso seja, qual é tipo X.
Apresentar os lados do triângulo na ordem crescente)

 EXERCÍCIO 8.3 – PESQUISA NO SITE DA FAC (tag, urllib). Uma
biblioteca aplicada à Comunicação (Ensino ou Pesquisa)
 => A sua ampliação será um Artefato de uma equipe

 EXERCÍCIO 8.4 – ENVIANDO VÁRIOS E-MAIL (10 Endereços,

smtplib) Uma biblioteca aplicada à Comunicação (Formação
Profissional ou Pequisa sobre Ciberjornalismo ou Dados)

 => A sua ampliação será um Artefato de uma equipe

LISTA: EXERCÍCIO 8.1
PESQUISAR FUNÇÕES P/UMA SIMPLES
CALCULADORA
Requisitos: Com 4 OPERAÇÕES/Funcões
 SAÍDA: Apresentar o resultado
 SAÍDA: Qual o formato?
Definir em conjunto com os Estudantes. Sómente na forma
de Inteiros, ponto flutuante, ou ambas
 SAÍDA: Como uma simples Calculadora

LISTA: EXERCÍCIO 8.1
 EXERCÍCIO 17 – UMA SIMPLES CALCULADORA
(Com 4 OPERAÇÕES/Func.)
 ENTRADA: Entrar com dois números QQ
 ENTRADA: Criticar a entrada
 PROCESSO: Fazer a operação solicitada (usar função

com parâmetros)
 SEGUIR o padrão para elaboração de exercícios para a
Lista.

EXEMPLO PARA O EXERCÍCIO 8.1
# EXEMPLOS P/PROGRAMA 16 - Função sem/com parâmetros - FAC/UnB
# Programa Elaborado por BMN DATA: 18/04/17
def somaInt(a1, a2):
print("a1","+","a2 =", (a1 + a2))
def subInt(a1, a2):
subInteiro = a1 - a2
return subInteiro
print(a1, a2, subInteiro)
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LISTA EXERCÍCIO Módulo VIII
Ok/EXERCÍCIO 8.1 – Calculadora/TRABALHANDO COM
2 FUÇÕES
=> EXERCÍCIO 8.2 – Tipo de Triângulo, com 2 funções

 EXERCÍCIO 8.3 – PESQUISA NO SITE DA FAC (100 tag,
urllib). Uma biblioteca aplicada à Comunicação
(Ensino ou Pesquisa)

 EXERCÍCIO 8.4 – ENVIANDO VÁRIOS E-MAIL (10

Endereços, smtplib) Uma biblioteca aplicada à
Comunicação (Formação Profissional ou Pequisa TIC
em Comunicação)

LISTA DE EXERCÍCIOS MÓDULO VIII
 EXERCÍCIO 8.2 – TRABALHANDO COM 2 FUÇÕES:
 SAÍDA – Tipo de Triângulo, como uma função, apresentar os
lados do Triângulo na ordem crescente.

 Mostrar os lados do triãngulo de alguma forma gráfica

 ENTRADA – Entrar com 3 números, criticar a Entrada dos
números.

LISTA: EXERCÍCIO 8.2
 Trabalhando com 2 FUÇÕES pelo menos:
 Algoritmo:






Entrada dos numeros
Critica sobre os números
Verifica o tipo do triângulo (Já feito no Módulo IV)
Coloca os lados na ordem crescente (Ver lista do URI)
Apresenta os lados do triânulo

 fim do Algoritmo

TESTE O PROGRAMA 6/Func.
Passo 1: Abri o Python (3.5. ou 2.7.) que você já
instalou na TAREFA anterior
Passo 2: Digite o primeiro comando, exatamente como
foi escrito, veja o afastamento
(Cuidado com os Editores de Textos)
Passo 3: Use o PyCharm ou outro ambiente de estudo,
Rode e veja o resultado, está correto?
Passo 4: Digite o próximo comando, testado, cada
comando do P1, e ver cada resultado
Passo 5: Saia do Python
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+ BIBLIOTECAS
 O que são Bibliotecas na Ciência da Computação ?
 Existem Centenas de bibliotecas em Python:
 Diferenças entre Funções & Bibliotecas:
 ...

+ EXEMPLOS DE BIBLIOTECAS
 As bibliotecas oferecem diversas facilidades ao resolver problemas diários
enquanto desenvolvemos uma aplicação.

 Centenas de bibliotecas. Ex:
 - Nativas –
 math
 Smtplib (Lista de Exercícios, pg. 321)
 time


+ EXEMPLOS DE BIBLIOTECAS
 As bibliotecas oferecem diversas facilidades ao resolver problemas diários
enquanto desenvolvemos uma aplicação.

 Centenas de bibliotecas. Ex:
 - Externas  Urlib (Lista de Exercícios)
 PIL (Biblioteca de Imagem Python, pg. 333)
 Sdl (Simple DirectMedia Layer)

SUPERANDO ERROS COMUNS
DE NOVATOS EM PYTHON
Absolutamente todo mundo comete erros de codificação
– mesmo aquele colega que esteva programando pelos
últimos 30 anos. Ninguém gosta de cometer erros e
algumas pessoas não gostam de assumi-los, mas todos
cometem. Então você não deve sentir muito mal quando
cometer um erro. Simplesmente conserte-o e continue
sua vida. (Livro Texto, pg. 336) :
http://amir.rachum.com/blog/2013/07/06/pythoncommon-newbie-mistakes-part-1/

EXERCÍCIO 8.3 - RASPAGEM
• SAÍDA – Presença da TAG (palavra) no site da FAC
• Mostrar as TAGs em uma tabela, com a respectivas
frequências

 ENTRADA – Entrar com endereço(s) URL (verificar a
existência de palavras no endereço),
 Criticar a Entrada das palavras (ortografia).

EXERCÍCIO 8.3
# Alternativa IA
import urllib
try:
x=
urllib.urlopen('http://www.fac.unb.br/graduacao/jornalismo'
)
saveFile = open('/tmp/fac.txt','w')
saveFile.write(str(x.read()))
saveFile.close()
except Exception as e:
print(str(e))

EXERCÍCIO 8.3 -# Alternativa IB
import urllib
x=
urllib.urlopen('http://www.fac.unb.br/graduacao/jornalismo')
saveFile = open('/tmp/fac.txt','w')
saveFile.write(str(x.read()))
saveFile.close()
if 'unb' in open('/tmp/fac.txt').read():
print ("A palavra que você procura existe no texto")
else:
print ("A palavra que você procura não existe no texto")

EXERCÍCIO 8.3
ALATERNATIVA II
#Esse código está funcionando, ele faz a leitura do texto da url passada na url.librequest. Após a
#leitura e salvar em um arquivo, o mesmo verifica se foram encontradas ocorrencias da palavra e a
#quantidade que se repete, nesse caso coloquei a palavra alylson, ou seja, imprime 0 ocorrencias e
#informa que a palavra que procura não existe no texto

import urllib.request
x=
urllib.request.urlopen('http://www.fac.unb.br/graduacao/jorn
alismo')
saveFile = open('/tmp/fac.txt','w')
saveFile.write(str(x.read()))
saveFile.close()

EXERCÍCIO 8.3 # ALATERNATIVA II-cont.
with open("/tmp/fac.txt", "r") as f:
searchlines = f.readlines()
count = 0
for i, line in enumerate(searchlines):
if 'alylson' in line:
count = count + 1;
print("Foram encontradas", count, "ocorrências!")
if count == 0:
print("A palavra que você procura não existe no texto.")
else:
print("A palavra que você procura existe no texto.")

EXERCÍCIO 13 (testado)
# ALTERNATIVA III
#EXEMPLO P/ EXERCÍCIO 13 - Benedito Medeiros Neto
# Alyslson Monteiro - 21/05/17
import urllib
x=
urllib.request.urlopen('http://www.fac.unb.br/graduacao/jornali
smo')
x = urllib.urlopen('http://www.fac.unb.br/graduacao/jornalismo')
#saveFile = open('/tmp/fac.txt','w')
arquivo = open("conteudoSITE.txt", "w")
arquivo.write(str(x.read()))
arquivo.close()

EXERCÍCIO 8.3 (testado) – Cont.

nova_palavra = str(input("Escolha uma nova palavra: "))
print(nova_palavra)
with open("conteudoSITE.txt", "r") as f:
searchlines = f.readlines()
count = 0
for i, line in enumerate(searchlines):
if nova_palavra in line:
count = count + 1;
print("Foram encontradas", count, “Ocorrências!")
if count == 0:
print("A palavra que você procura não existe no texto.")
else:
print("A palavra que você procura existe no texto.")

EXEMPLO DE RASPAGEM DE DADOS
PÚBLICOS - ARTEFATO
https://image.slidesharecdn.com/hackeandodadospblicoscompy
thon-150702172757-lva1-app6891/95/hackeando-dadospblicos-com-python-2-638.jpg?cb=1479377360
https://image.slidesharecdn.com/hackeandodadospblicoscompy
thon-150702172757-lva1-app6891/95/hackeando-dadospblicos-com-python-24-638.jpg?cb=1479377360

EXEEMPLO DE RASPAGEM DE DADOS

EXEEMPLO DE RASPAGEM DE DADOS

Is Python the most important programming language to learn for
aspiring data scientists and data miners?
As someone else cited, R is incredibly powerful for simulation and regression, since
there are functions to do these automatically.
If you are new to programming, I don't think the focus should be on learning a
particular language but fundamentals like algorithms and data structures. Once
such concepts are well understood, picking up new languages isn't terribly
difficult, and you can use what is most suited for the particular job. (As a starting
point, try going through "The Art of Computer Programming" by Donald Knuth
or "Introduction to Algorithms" by Cormen, Leiserson, Rivest, and Stein.)

Is Python the most important programming language to learn for
aspiring data scientists and data miners?
Giri Gopalan, B.S. Applied and Computational Mathematics from Caltech
Updated Sep 17 · Upvoted by Alex Blocker, Staff Statistician at GRAIL, Xoogler,
statistics PhD
Python is nice because of the simplicity of its syntax and the variety of packages
available such as NLTK, numpy and scipy. The drawback, as with most high level
scripting languages, is that you get accustomed to doing things with very little
control of what's going on in the background and consequently may not really
understand what it is you are doing. (For instance, memory allocation, handling
references, etc.) This might make things difficult when you are coding for
optimality and robustness. Tarefa para para Casa:
https://marcobonzanini.com/2015/03/02/mining-twitter-data-with-python-part1/
a)
PODE SER UM ARTEFATO ( Estudo das faculdades/departamentos de
comunicação de universidades públicas que adotaram programação de
computadores)
a)
b)

Trabalho convencional (Vide Módulo X)
Uma matéria para o Campus Online

Como desenvolver Programas para Computadores
utilizando FUNÇÕES E BIBLIOTECAS
Funções

MÓDULO

VIII

LISTA: EXERCÍCIO 8.4
Enviando um E-mail para 10 pessoas:
 ENTRADA: Entrar com um e-mail originador e 10
destinatário
 ENTRADA: Criticar a entrada (email correto)
 PROCESSO: Fazer a operação solicitada (usar
biblioteca smtplib)
è Recomenda-se a Leitura do Capítulo 16:
Enviando um e-mail (Mueller, 2016)

LISTA: EXERCÍCIO 8.4
Enviando um E-mail – Capítulo 16
Entendo o processo de enviar e-mail usando o Python.
Disponibilidade de um servidor SMTP (Simple Transfer
Protocol)
Entendendo O que Acontece Quando Você Envia Um Email

LISTA: EXERCÍCIO 8.4
# Conhecendo os atores da Internet
import socket
myhost = socket.gethostbyname("localhost")
print(myhost)
mysite = socket.gethostbyname("www.filosofiacienciaarte.org")
print(myhost)
myaddr = socket.gethostbyaddr("localhost")
print(myaddr)
myaddrport = socket.getaddrinfo("localhost", 110)
print(myaddrport)
myaddrport2 = socket.getaddrinfo("google.com", 80)
print(myaddrport2)

EXERCÍCIO 8.4
# ALTERNATIVA I (SERVIDOR SMTP)
import smtplib
smtp = smtplib.SMTP('localhost', 25)
# De forma genérica. Tenta HELLO primeiro.
smtp.helo()
de = 'alylson@gmail.com'
para = ['alylson@gmail.com']
msg = """From: %s
To: %s
Subject: Buteco Open Source

EXERCÍCIO 8.4
# ALTERNATIVA I
Email de teste do Buteco Open Source.""" % (de, ',
'.join(para))
smtp.sendmail('alylson@gmail.com',
['alylson.monteiro@microsoft.com.br'], msg)
smtp.quit()

EXERCÍCIO 8.4 (Testado) –Alternativa II
# Exemplo P/ EXERCÍCIO 18 Benedito Medeiros Neto
import smtplib
toaddr = "medeiros@filosofiacienciaarte.org"
fromaddr = "medeirostestesmtp@gmail.com"
msg="Teste de envio de msg"
print(toaddr, fromaddr, msg)
username = 'medeirostestesmtp@gmail.com'
password = 'medeirostestesmtp1'
server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com:587')
server.starttls()
server.login(username, password)
server.sendmail(fromaddr, toaddr, msg)
print("Mensagem Enviada")

TESTE O PROGRAMA (Func.)
Passo 1: Abri o Python (3.5. ou 2.7.) que você já
instalou na TAREFA anterior
Passo 2: Digite o primeiro comando, exatamente como
foi escrito, veja o afastamento
Passo 3: Veja o resultado, está correto?
Passo 4: Digite o próximo comando. cada comando
do P1, e ver cada resultado
Passo 5: Saia do Python

EDITOR DE PROGRAMAS - IDLE
Passo 1: Abrir IDLE - Ambiente de Desenvolvimento
integrado. Digite help >>>help()
Passo 2: Digite o primeiro comando de P1. Rode (run)
P1
Passo 3: Salve P1. Veja onde o Computador vai salvar
o arquivo "PrimeiroProg.py"
Passo 4: Digite P1 inteiro, e salve P1. Depois rode o
programa P1
Passo 5: Sair do IDLE (exit ou .....)

LISTA DE EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES & BIBLIOTECAS
Exercício 8.1 – CALCULADORA – UMA PROGRAMA
 PARA UMA CALCULADORA (4 OPERAÇÕES/Func.)
Exercício 8.2 – TRIÂNGULO E LADOS (Funções) - TRABALHANDO COM 2
FUÇÕES (Entrar com 3 Números, verificar ser for um Triângulo tipo X.
Apresentar os lados do triângulo na ordem crescente)

Exercício 8.3 – Buscando 100 TAG em um site. Usando urllib (Biblioteca) =>
(Estudo de Programaçãode Raspagem/Mineração na Área de
Comunicação)
ARTEFATO

Exercício 8.4 – Enviando um E-mail para 10 pessoas. Usando smtplib

(Biblioteca) => PODE SER UM Artefato +2.000 (GESTÃO DE DIVULGAÇÃO DE UM
WORKSHOP EM BRASÍLIA PARA ESTUDANTES DA
FAC/UnB)

COMO DESENVOLVER PROGRAMAS PARA
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AVALIANDO COMO VOCÊ PODE TER BENEFÍCIOS
PESSOAIS COM DADOS E O PYTHON - I
 Aprendendo Técnicas de Programação
 Criando amostras brutas de aplicações
 Aplicações basedas em codificação para navegador
 Trabalhar com HTML e XML
 Raspagem e Mineração de dados. Executando Análise
de Dados em Tempo Real (MUELLER, 2016, p. 346)
 Interagir com artefatos – Interagindo com Sistemas
Embarcados (MUELLER, 2016, p. 325)

AVALIANDO COMO VOCÊ PODE TER BENEFÍCIOS
PESSOAIS COM DADOS E O PYTHON - III
Executando Raspagem e Mineração de Dados
(MUELLER, 2016, pag. 344)
"Todo mundo está coletando dados sobre tudo e todos. Tentar
peneirar através das montanhas de dados coletados é uma tarefa
impossível sem muita automação customizada. A natureza flexível
do Python, combina com sua linguagem concisa e que faz
alterações estremamente rápida, faz com que ele seja favorito
entre pessoas que executam mineração de dados diaramente.”
”O Python facilita muito as tarefas de mineração de dados. O
propósito da mineração dedos é reconhecer tendências, o que
significa procurar por padrões de vários tipos. O uso da Inteligência
Artificial com o Python posibilita este padrão de reconhecimento.”

AVALIANDO COMO VOCÊ PODE TER BENEFÍCIOS
PESSOAIS COM DADOS, PYTHON NO TWITTER - IV
A) JOSÉ ADAIL CARVALHO FILHO. MINERAÇÃO DE TEXTOS: ANÁLISE DE SENTIMENTO
UTILIZANDO TWEETS REFERENTES À COPA DO MUNDO 2014. QUIXADÁ, Novembro, 2014.
"O script recebe como parâmetro hashtags, e retorna tweets marcados com essas hashtags.
Esses tweets foram em seguida armazenados em arquivos com valores separados por
tabulação”
B) MINERAÇÃO DE DADOS NO TWITTER: UMA FERRAMENTA PRÁTICA PARA EXTRAÇÃO E
ANÁLISE DOS RESULTADOS:
http://www.monografias.ufop.br/bitstream/35400000/325/1/MONOGRAFIA_Minera%C3%
A7%C3%A3oDadosTwitter.pdf
C) Raimundo de Acacio Leonel Junior. UM FRAMEWORK PARA MINERAÇÃO DE TEXTOS DE
REDES SOCIAIS QUIXADÁ – CEARÁ 2016:
http://www.repositoriobib.ufc.br/000033/000033ab.pdf
Þ ESTA TAREFA PODE SER UM ARTEFATO ( Escopo: Mineração de Twitter via API para
Þ #hashtag e palavras chaves (pesquisa soluções) para FAC e/ou UnB)
Þ Um trabalho no formato da FAC (VIDE Módulo X)
Þ Uma matéria para ser publicado no Campus OnLine

AVALIANDO COMO VOCÊ PODE TER BENEFÍCIOS DA
MINERAÇÃO DADOS USANDO PYTHON - V
DICAS :
1) https://www.slideshare.net/orionx7/coletando-dados-do-twitter-via-application-programming-interface-api
2) https://www.slideshare.net/apgomes88/codelab-analise-de-redes-sociais-com-python?next_slideshow=1
3) Acesso DADOS via API
In order to authorise our app to access Twitter on our behalf, we need to use the OAuth interface:
<FONTE>
The API variable is now our entry point for most of the operations we can perform with Twitter.

AVALIANDO COMO VOCÊ PODE TER BENEFÍCIOS
DA MINERAÇÃO DADOS USANDO PYTHON - V
Minimal Python wrapper for Twitter’s REST and Streaming APIs The principle behind TwitterAPI’s design is to
provide a single method for accessing the Twitter API. You can call the request method with any endpoint
found on Twitter’s developer site, the complete reference for all endpoints. The benefits of a single-method
approach are: less code for me to maintain, and just a single method for you to learn. Here is a quck
example:
from TwitterAPI import TwitterAPI
api = TwitterAPI(consumer_key, consumer_secret, access_token_key, access_token_secret)
r = api.request('search/tweets', {'q':'pizza'})
print r.status_code
If you want Twitter’s entire response as one long string, containing tweets in this example, you would use r.text.
But, often an iterator is more useful:
for item in r.get_iterator():
print item['user']['screen_name'], item['text']
TwitterAPI Documentation, Release 2.3: https://media.readthedocs.org/pdf/twitterapi/latest/twitterapi.pdf

AVALIANDO COMO VOCÊ PODE TER BENEFÍCIOS
DA MINERAÇÃO DE DADOS USANDO PYTHON - V
1) INDICAÇÃO DE UM LIVRO para raspagem de dados. Scraping for Journalists - Paul Bradshaw. O autor tem
muito material prático e é bem ativo no Twitter e FB:
2) How to grab information from hundreds of sources, put it in data you can interrogate - and still hit
deadlines Paul Bradshaw - https://leanpub.com/scrapingforjournalists.
3) Scraping for Journalists - How to grab information from hundreds of sources, put it in data you can
interrogate and still hit deadlines: https://leanpub.com/scrapingforjournalists
4) A Escola de Dados e o Grupo de Pesquisa em Jornalismo DE DADOS, On-Line (GJOL) da Faculdade de
Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom/UFBA). Teemos um hostórico:
http://gjol.net/author/suzanabarbosa/
5) UMA BOA REFERÊNCIA: This is the first in a series of articles dedicated to mining data on Twitter using
Python
https://marcobonzanini.com/2015/03/02/mining-twitter-data-with-python-part-1/
è DADOS ABERTOS (Centro de Estudos em Comunicação e Política – CTPol/FAC/UnB):

UTILIZANDO MAIS FUNÇÕES E
PESQUISANDOS BIBLIOTECAS EM PYTHON
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BUSCAR MAIS BIBLOTECAS NA WEB
Passo 1: Consultar as diversas Bibliotecas de Programas e
Grupos de Trabalho Colaborativos (Software Livre)
Passo 2: Fazer o download do fonte .py. Exemplo o livro
Programar em Python para Leigos oferece código-fonte
dos exemplos em www.altabooks.com.br, procurando pelo
título do livro.
Passo 3: Testar todas as funcionalidades do programa (Função ou
Biblioteca) e fazer a customização necessária ou que você deseja

EXEMPLO DE FUNC/BIBLI - AA
 Função aplicada na Comunicação:
Escolhendo uma função e aplicando na Área de
Comunicação, parte pratica:
 Criando Aplicações Rapidamente Usando um IDE
(pg.334)
=>https://wiki.python.org/moin/PythonEditors

EXEMPLO DE FUNC/BIBLI - BB
Função aplicada à Comunicação:
 Usando XML a Seu Favor (pg. 335) =>

http://www.w3schools.com/xml/default.ASP

 …

EXEMPLO DE FUNC/BIBLI CC
 Função aplicada na Comunicação:
Escolhendo uma função e aplicando:
 Checando a Sua Sintaxe com Maior Facilidade
Página 334 =>
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=790

Lidando com Erros
a)
b)

Sabendo Porque Python Não Entende Você
Examinando as Fontes dos Erros
b.1) Classificando quando os erros ocorrem
b.2) Distinguindo tipos de erros

c)

Capturando exceções
c.1) Manipulando exceções básicas
c.2) Manipulando exceções mais mais especificas
c.3) Manipulação de exceções aninhadas

d)

Levantando Exceções

AVALIANDO COMO VOCÊ PODE TER BENEFÍCIOS
PESSOAIS COM DADOS E O PYTHON - II
 Aplicações basedas em codificação para
navegador (mobilidade)
 Projetos com aplicações matemáticas e estatísitcas,
científicas e de engenharia
 Trabalhos com RDF (Textos) e OWL (ontologia)
 Interação com banco de dados (SQL & NoSQL e Big Data)
 Desenvolvimento de interfaces para usuários (Realidade
Virtual, Aumentada, HTML 5 e Multimídia/Mucemedia)

EXEMPLO DE FUNC/BIBLI - DD
 Função aplicada na Comunicação:
Escolhendo uma função e aplicando:
 Superando Erros Comuns de Novatos do Python (pg.
336). Todo mundo comete erros de codificação.
Ninguém gosta de cometer erros e algumas pessoas
não gostam de assumí-los.

EXEMPLO DE FUNC/BIBLI - EE
PrettyTable (Fazendo uma Boa Apresentação de
Dados Tabulares Usando o PrettyTable) (pg. 360)
 Os comunicadores precisam de algo que seja

organizado de uma forma que os humanos entendam
e que seja visualmente atraente

Vendo o Mundo Usando o Google Maps

EXEMPLO DE FUNC/BIBLI - FF
Interagindo com Bancos de Dados Usando o SQLAIchemy
(http://www.sqlalchemy.org/ ) (pg. 358):

 SQLDR – Sistema de Banco de Dados Relacional, usa

tabelas que são organizadas em registros e campos.
 SQLDR basei-se em uma linguagem especial chamada SQL
– Structured Query language, para acessar os registros
individuais.

EXEMPLO DE FUNC/BIBLI - GG
Manipulando Imagens Usando o PyQtGraph

(http://www.pyqtgraph.org/ ) (pg. 361)
 Os auxiliam as pessoas ….
 Para usá-lo, você precisa destes itens instalados em seu
sistema:

 Python versão 2.7 ou acima
 ….

